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กรมทรพัยากรน้ําขอรายงานการเฝ้าระวังและตดิตามสถานการณน์้ํา ประจําวันที่ 3 ธันวาคม 2559 ดังนี ้

1. สภาวะอากาศ ณ เวลา 07.๐๐ น. (ท่ีมา: กรมอุตุนิยมวิทยา) 
  พยากรณ์อากาศ 24 ช่ัวโมงข้างหน้า ประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็นถึงหนาว โดยกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

อากาศเย็นกับมีลมแรง ขอให้ประชาชนดูแลสุขภาพเน่ืองจากอากาศที่เปลี่ยนแปลงในระยะนี้ ส่วนภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนัก
มากหลายพ้ืนที่บริเวณจังหวัดสุราษฏร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส ภูเก็ต กระบ่ี ตรัง และ
สตูล ขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมาก ซึ่งจะทําให้เกิดนํ้าท่วมฉับพลันและนํ้าป่าไหลหลากได้ 

สําหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีกําลังแรงขึ้น โดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตร ขอให้ชาวเรือควรเดินเรือด้วย
ความระมัดระวัง เรือเล็กควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่ 5 ธันวาคม 2559 และประชาชนบริเวณชายฝั่งในภาคใต้ฝั่ง
ตะวันออกระมัดระวังอันตรายจากคลื่นซัดฝั่งไว้ด้วย 

 
   แผนท่ีอากาศ วันท่ี 3 ธ.ค. 2559 เวลา 01.00 น. 

 
 ภาพถ่ายจากดาวเทียม วันท่ี 3 ธ.ค. 2559 เวลา 07.00 น. 

2.ปริมาณฝนสะสม ณ เวลา 07.00 น. (เม่ือวาน) - 07.00 น. (วันนี้) (ท่ีมา: กรมอุตุนิยมวิทยา) 

 

 
 

จุดตรวจวดั ปริมาณฝน (มม.) 
จ.นครศรีธรรมราช (สกษ.) 260.4 
จ.สุราษฎร์ธานี (สกษ.) 214.0 
จ.พัทลุง (สกษ.) 120.0 
จ.นครศรีธรรมราช (ฉวาง) 110.8 
จ.สุราษฎร์ธานี (เกาะสมุย) 89.9 
จ.ตรัง 74.0 
จ.ยะลา 32.9 
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3. เรดารต์รวจอากาศ ณ วันที่ 3 ธนัวาคม 2559 (ท่ีมา: กรมอุตุนิยมวิทยา) 

 
สถานีสุวรรณภูมิ เวลา 08.30 น. 

 
สถานีสงขลา เวลา 08.30น. 

จากเรดาร์ตรวจอากาศ จะพบว่ามีกลุ่มเมฆฝนกระจายบริเวณภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ 

4. สถานการณ์น้ําในอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่ ณ วันที่ 2 ธันวาคม 2559 (ท่ีมา: กรมชลประทาน) 

 สภาพนํ้าในอ่างเก็บนํ้าขนาดใหญ่ ปริมาตรนํ้าในอ่างฯ 50,568 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 71 (ปริมาตรนํ้าใช้การได้     
27,041 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 57) ปริมาตรนํ้าในอ่างฯ เทียบกับปี 2558 (40,705 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 58)  
มากกว่าปี 2558 จํานวน 9,863  ล้าน ลบ.ม. ปริมาตรนํ้าไหลลงอ่างฯ จํานวน 43.97 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณนํ้าระบายจํานวน 

47.68 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับนํ้าได้อีก 20,190 ล้าน ลบ.ม. 

 
 

อ่างเก็บน้ํา 

ปริมาตร 
น้ําในอ่าง 

ปริมาตร 
น้ําใช้การได้ 

ปริมาตร 
น้ําไหลลงอ่าง 

ปริมาตร 
น้ําระบาย 

 
ปริมาตรน้ํา
รับได้อีก 
(ล้าน ม.3) 
(ความจุท่ี รนส.-

ปริมาตรน้ํา
ปัจจุบัน) 

ปริมาตร 
(ล้าน ม.3) 

% 
น้ําเก็บ
กัก 

ปริมาตร 
(ล้าน ม.3) 

% 
น้ําใช้
การ 

วันนี้ 
(ล้าน ม.3) 

เม่ือวาน 
(ล้าน ม.3) 

วันนี้ 
(ล้าน ม.3) 

เม่ือวาน 
(ล้าน ม.3) 

1.ภูมิพล 7,232 54 3,432 36 3.59 9.31 5.00 5.00 6,230 
2.สิริกิต์ิ 7,734 81 4,884 73 10.78 6.17 10.01 10.05 2,906 
3.จุฬาภรณ์ 159 97 122 96 0.19 0.17 0.27 0.25 48 
4.อุบลรัตน์ 2,407 99 1,826 99 2.82 0.00 9.11 9.28 24 
5.ลําปาว 1,143 58 1,043 55 1.10 0.00 1.14 1.15 1,307 
6.สิรินธร 1,655 84 823 73 1.27 0.00 0.44 0.00 311 
7.ป่าสักชลสิทธ์ิ 955 99 952 99 0.61 0.59 1.78 1.78 5 
8.ศรีนครินทร์ 13,652 77 3,387 45 2.87 10.44 6.00 5.97 5,198 
9.วชิราลงกรณ 5,819 66 2,807 48 3.73 3.71 6.03 6.04 5,181 
10.ขุนด่านปราการชล 221 99 216 99 0.13 0.18 0.14 0.24 5 
11.รัชชประภา 4,860 86 3,508 82 3.89 2.05 1.84 5.00 1,760 
12.บางลาง 429 29 152 13 7.78 2.48 0.57 0.58 1,245 
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5. สถานการณ์น้ําในประเทศ ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2559 (ท่ีมา: กรมชลประทาน)   

 
สถานี แม่น้ํา อําเภอ จังหวัด 

ระดับ
ตลิ่ง 
(ม.

รทก.) 

ระดับน้ํา (ม.รทก.) 

แนวโน้ม 
อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ 
29 
พ.ย. 

30 
พ.ย. 

1 
ธ.ค. 

2 
ธ.ค. 

3 
ธ.ค. 

P.1 ปิง เมือง เชียงใหม่ 3.70 1.36 1.35 1.35 1.34 1.26 ลดลง 
W.1C วัง เมือง ลําปาง 5.20 0.14 0.21 0.17 0.12 0.08 ลดลง 
Y.4 ยม เมือง สุโขทัย 7.45 2.88 2.79 3.21 3.18 3.28 เพ่ิมข้ึน 

N.7A น่าน เมือง พิจิตร 10.78 1.69 1.70 1.64 1.63 1.67 เพ่ิมข้ึน 
C.13 เจ้าพระยา สรรพยา ชัยนาท 16.34 15.78 15.65 15.52 15.43 15.29 ลดลง 
M.6A มูล สตึก บุรีรัมย์ 6.00 5.30 5.12 4.94 4.74 4.52 ลดลง 
M.7 มูล เมือง อุบลราชธานี 7.00 4.11 4.06 4.06 3.93 3.91 ลดลง 

M.191 ลําตะคอง เมือง นครราชสีมา 3.00 1.22 1.05 0.81 0.92 0.92 ทรงตัว 
M.159 ลําช ี จอมพระ สุรินทร์ 11.30 3.90 3.84 36.60 3.50 3.35 ลดลง 
M.95 ลําเสียวใหญ่ สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด 3.20 2.52 2.50 2.52 2.50 2.50 ทรงตัว 
X.64 คลองท่าแซะ ท่าแซะ ชุมพร 17.13 7.76 7.76 7.75 8.50 8.00 ลดลง 

X.149 คลองกลาย นบพิตํา นครศรีธรรมราช 33.96 28.99 29.03 29.05 29.56 30.90 เพ่ิมข้ึน 
X.274 แม่น้ําโก-ลก แว้ง นราธิวาส 22.40 18.60 18.90 18.80 20.47 19.92 ลดลง 
X.37A แม่น้ําตาปี พระแสง สุราษฎร์ธานี 10.76 8.82 8.39 7.85 7.48 8.55 เพ่ิมข้ึน 

*** ยังไม่ได้รับรายงาน 

สถานการณ์น้ําในพื้นที่ลุ่มน้ําโขง ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 (ท่ีมา:MRC: Mekong River Commission ) 

สถานี ระดับตลิ่ง(เมตร) ระดับน้ํา (เมตร) ตํ่ากว่าระดับตลิ่ง (เมตร) แนวโน้ม 
อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 12.80 3.23 9.57 ทรงตัว 
อ.เชียงคาน จ.เลย  16.00 6.73 9.27 เพ่ิมข้ึน 
อ.เมือง จ.หนองคาย 12.20 3.73 8.47 ลดลง 
อ.เมือง จ.นครพนม 12.50 3.07 9.43 ลดลง 
อ.เมือง จ.มุกดาหาร 12.00 3.23 8.77 ลดลง 
อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี 14.50 3.91 10.59 ลดลง 

6. สถานการณเ์ตือนภัย Early Warning ณ วันที่ 3 ธันวาคม 2559 (ท่ีมา: สํานักวจิัย พัฒนาและอุทกวิทยา กรมทรัพยากรนํ้า) 
[เวลา 15.00 น. (เม่ือวาน) - 08.00 น.(วันนี้)] 

การแจ้งเตือน สถานี การแจ้งเตือน 

เตือนสีแดง (อพยพ) 

บ้านเผียนบน ต.เทพราช อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 
บ้านเขาเหล็ก ต.ทุ่งปรัง อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 
บ้านสวนปราง ต.คลองสระ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 
บ้านห้วยหินลับ ต.ทุ่งใส อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 
บ้านเขาโร ต.เขาโร อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 
บ้านนบ ต.กรุงชงิ อ.นบพิตํา จ.นครศรีธรรมราช 
บ้านปากลง ต.กรุงชิง อ.นบพิตํา จ.นครศรีธรรมราช 
บ้านพิตํา ต.กรุงชิง อ.นบพิตํา จ.นครศรีธรรมราช 
บ้านบางเมาะ ต.ตะกุกเหนือ อ.วิภาวดี จ.สุราษฎร์ธานี 
บ้านเหนือคลอง ต.ช้างซ้าย อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 
บ้านในทับ ต.พรหมโลก อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช 
บ้านห้วยไม้แก่น ต.ร่อนพิบูลย์ อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรม
ราช้านบ้านห้วยครก ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง 

ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 152.0 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 240.5 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 180.0 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 154.4 มิลลิเมตร 
ระดับน้ํา 5.46 เมตร ระดับวิกฤต 5.25 เมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 159.0 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 154.5 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 162.5 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 158.0 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 157.5 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 180.0 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 146.0 มิลลิเมตร
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 105.5 มิลลิเมตร 
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เตือนสีเหลือง (เตือนภัย) 

บ้านดินดอน ต.ท่าดี อ.ลานสะกา จ.นครศรีธรรมราช 
บ้านสวนปราง ต.คลองสระ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 
บ้านเผียนบน ต.เทพราช อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 
บ้านบางเมาะ ต.ตะกุกเหนือ อ.วิภาวดี จ.สุราษฎร์ธานี 
บ้านพิตํา ต.กรุงชิง อ.นบพิตํา จ.นครศรีธรรมราช 
บ้านนบ ต.กรุงชงิ อ.นบพิตํา จ.นครศรีธรรมราช 
บ้านปากลง ต.กรุงชิง อ.นบพิตํา จ.นครศรีธรรมราช 
บ้านเพียน ต.นบพิตํา อ.กิ่งนบพิตํา จ.นครศรีธรรมราช 
บ้านหัวโคก ต.นบพิตํา อ.นบพิตํา จ.นครศรีธรรมราช 
บ้านห้วยไม้แก่น ต.ร่อนพิบูลย์ อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 
บ้านในทับ ต.พรหมโลก อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช 
บ้านเหนือคลอง ต.ช้างซ้าย อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 
บ้านหน้าเหมือง  ต.ควนทอง อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 
บ้านคีรีวง ต.กําโลน อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช 
บ้านวังลุง ต.ทอนหงส์ อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช 
บ้านยางค้อม ต.ยางค้อม อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช 
บ้านจันดีเมืองใหม่ ต.จันดี อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 

ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 118.5 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 129.0 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 134.5 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 123.5 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 127.5 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 127.0 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 124.0 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 128.0 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 135.5 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 133.0 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 130.5 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 124.0 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 127.0 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 119.0 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 118.5 มิลลิเมตร 
ระดับน้ํา 3.30 เมตร ระดับวิกฤต 4.50 เมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 130.5 มิลลิเมตร 

เตือนสีเขียว (เฝ้าระวัง) 

บ้านพิตํา ต.กรุงชิง อ.นบพิตํา จ.นครศรีธรรมราช 
บ้านในทับ ต.พรหมโลก อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช 
บ้านวังลุง ต.ทอนหงส์ อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช 
บ้านห้วยทรายทอง ต.ทุ่งใส อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 
บ้านเพียน ต.นบพิตํา อ.กิ่งนบพิตํา จ.นครศรีธรรมราช 
บ้านหัวโคก ต.นบพิตํา อ.นบพิตํา จ.นครศรีธรรมราช 
บ้านนางเอ้ือย ต.กระทูน อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช 
บ้านบ้านห้วยครก ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง 
บ้านทอนผักกูด ต.นบพิตํา อ.นบพิตํา จ.นครศรีธรรมราช 
บ้านหน้าเหมือง  ต.ควนทอง อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 
บ้านเหนือคลอง ต.ช้างซ้าย อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 
บ้านคีรีวง ต.กําโลน อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช 
บ้านธาราวงศ์อารีย์ ต.เพ่ิมพูนทรัพย์ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 
บ้านยวนสาว ต.ท่าขนอน อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี 
บ้านยางค้อม ต.ยางค้อม อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช 
บ้านน้ํารอบ ต.ลานสกา อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช 
บ้านจันดีเมืองใหม่ ต.จันดี อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 
บ้านท้องนายปาน ต.บ้านใต้ อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี 
บ้านใต้โตน ต.บางสวรรค์ อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี 

ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 101.5 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 104.5 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 109.5 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 100 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 247.0 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 112.0 มิลลิเมตร 
ระดับน้ํา 2.38 เมตร ระดับวิกฤต 4.50 เมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 113.5 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 116.0 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 105.5 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 105.5 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 104.5 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 109.5 มิลลิเมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 99.5 มิลลิเมตร 
ระดับน้ํา 2.19 เมตร ระดับวิกฤต 4.50 เมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 105.5 มิลลิเมตร 
ระดับน้ํา 2.42 เมตร ระดับวิกฤต 4.50 เมตร 
ปริมาณฝนสะสม 12 ชั่วโมง 100.5 มิลลิเมตร 
ระดับน้ํา 5.39 เมตร ระดับวิกฤต 6.50 เมตร 

*ได้รับข้อมูลจากทาง Social Media โดยโปรแกรม Line ศูนย์อุทกภัย ทน. 

7. สถานการณธ์รณพีบิตั ิณ วันที่ 3 ธันวาคม 2559 (ท่ีมา : กรมทรัพยากรธรณี) 
    ไม่มีสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย  

8. เหตกุารณวิ์กฤตน้ําปจัจุบนั ณ วันที่ 3 ธันวาคม 2559 [เวลา 15.00 น. (เม่ือวาน) - 08.00 น.(วันนี้)] 
 จ.พัทลุง - เมื่อวานน้ี (2 ธ.ค.) ฝนที่ตกลงมาตลอดทั้งวันน้ี ทําให้นํ้าป่าจากเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าเทือกเขาบรรทัดพัทลุง ที่
ไหลผ่านนํ้าตกหนานสูง ในพ้ืนที่ ต.คลองทรายขาว อ.กงหรา ได้ไหลหลากท่วมบ้านเรือนประชาชน ในพ้ืนที่ ต.ชะรัด อ.กงหรา 
ท้องที่หมู่ที่ 8 ทําให้นํ้าป่าที่ไหลแรงลงมาท่วมบ้านเรือนประชานกว่า 80 ครัวเรือน โดยนํ้าท่วมสูงราว 1 เมตร ทําให้ชาวบ้าน
ไม่สามารถเดินทางออกมาข้างนอกได้ เน่ืองจากนํ้าแรงและมีสีแดงขุ่น 
  



๕ 

 จ.ตรัง – ฝนตกหนักทําให้เกิดนํ้าท่วมขังในพ้ืนที่ ระดับนํ้าอยู่ที่ 30-80 เซนติเมตร โดยหมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด 
คือ หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 9 นํ้าเข้าท่วมบ้านเรือนของประชาชนกว่า 100 หลังคาเรือน และพ้ืนที่ทางการเกษตร สวนยางพารา 
และปาล์มนํ้ามัน ซึ่งชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบก็ได้เคลื่อนย้ายสิ่งของภายในบ้านไว้บนที่สูงแล้ว รวมถึง ถ.สายห้วยยอด -รัษฎา 
มีนํ้าท่วมขังเอ่อล้นมาบนผิวจราจรเป็นบางจุดประมาณ 30-50 ซม. รถเล็กสามารถว่ิงผ่านได้ 

9. สถานการณ์อุทกภัย ณ วันที่ 3 ธันวาคม 2559 (ท่ีมา : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) 
สถานการณ์อุทกภัย ต้ังแต่วันที่ 1 ธ.ค. 59 – ปัจจุบัน นํ้าป่าไหลหลาก และน้ําท่วมขัง 6 จ. 16 อ. 2 ทม. 45 ต. 91 ม. 

(นครศรีธรรมราช สงขลา พัทลุง ตรัง ปัตตานี ยะลา) เสียชีวิต 1 ราย (จ.นครศรีธรรมราช) 

10. การคาดหมายลักษณะอากาศ 7 วันข้างหน้า (ระหว่างวันท่ี 3 – 9 ธันวาคม 2559) 
   ภาคใต้ยังคงมีฝนตกต่อเน่ืองตลอดช่วง และในช่วงวันที่ 3-5 ธ.ค. มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ส่วนคลื่นลมใน
บริเวณอ่าวไทยมีกําลังแรง โดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตร ในช่วงวันที่ 3-6 ธ.ค. บริเวณประเทศไทยตอนบนมีอุณหภูมิสูงขึ้น 1-3 
องศาเซลเซียส แต่ยังคงมีอากาศหนาวเย็น กับมีหมอกและมีหมอกหนาบางพ้ืนที่ในตอนเช้า 
 ส่วนในช่วงวันที่ 7-9 ธ.ค.บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีอากาศหนาวเย็นได้อีก ส่วนภาคกลางและ
ภาคตะวันออกมีอากาศเย็น อุณหภูมิจะลดลงอีก 2-3 องศาเซลเซียส 
       
   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ                

        นายวรศาสน์ อภัยพงษ ์        
                          อธิบดีกรมทรัพยากรน้ํา 


